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1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSGHRIFTEN RUP KRONEKALSEIDE

Toelichting

Binnen de bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet-
verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschrif-
ten van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-, renovatie- en in-
standhoudingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaand volume. Bij
herbouw of nieuwbouw van een hoofdzakelijk vergund, niet verkrot gebouw of
een deel van een dergelijk gebouw, moet de nieuwe bebouwing beantwoorden
aan de inrichtingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

De bestaande vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activi-
teiten moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit
ruimtelijk uitvoeringsplan.

'l .1 .2 lnplantinqen van openbaar nut

Het oprichten van gebouwen en infrastructuur voor gemeenschapsvoorzienin-
gen en openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de bestemming,
maar wel rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften van de betreffende

1.1 Algemene bepalingen

1.1.1 Bestaande situatie

Verordenende voorsc hriften
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Toelichting

zone.Deinplantingmagdebestemming.vandebetreffendezoneevenmln
ninOårån. Hln noo-dzaã[ moet om techñische of maatschappelijke redenen

["*ãñ ã"ngetoond *oiO"n door een verklarende en gemotiveerde nota, die

wordt toegevoegd bij de vergunningsaanvraag'

1.1.3 Aanplantinqen van bomen, struiken en haqen

Bij aanplantingen van bomen, struiken en hagen moet een keuze gemaakt

wórOen uit streekeigen en standplaatsgebonden soorten'

1.1.4

Aanleggen van verhardingen dient beperkt te worden tot wat strikt noodzake-

lijk is, äîsook dient maximãal gewerkt te worden met waterdoorlatende verhar-

ding"n, tenzij werken met niei-waterdoorlatende verhardingen om bepaalde

redenen aangewezen zou zijn in functie van vigerende sectorale wetgeving'

ln alle bestemmingzones zijn werken en handelingen, voorzieningen en inrich-

ii"gä. ¡g"g"fát"n ã¡" nodig zijn voor het voorkomen van wateroverlast voor

)"iái ¿¡pã..en binnen oã principes van.een integraal waterbehe.er en de in-
-cnting 

þ'otenties genereert'voor'een verhoogde ecologische kwaliteit'

1.1.5 Reliëfrruiizioinqen

Het reliëf kan enkel worden gewijzigd in functie van de bestemming. Bij elke

ä"ìuiáãs uàn retiefwijzitingiorá"ñ de bouwtechnische redenen van de reli-

efwijziging aangetoond'

Verordenende voorschriften
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Toclichting

Spcctfiekr vooËchtlfun m.b.t. de categorie,,wonon,,. subca-
ûrgoric ..woonocblcd,

¡ l'{et geb¡od is bcstcmd voor worì€n.o Het¿antal_woongeregenheden mag niet toenemen ten opzichte van het
:?Iat hoofdzakerifi 

.vergu¡d9 (of vãrgund geachte) *ooñõ"rãô"nn"o"n .Biikomande woongabgãnheden zi¡n ñiet toegestaan.o Kl,Einschalige activiteiten complementair aan het wonen zoals dienstverle-
ning en vrije beroepen zijn toegelaten in zoverre zij niet schadelijk zijn voor
de omgeving en betrokken 1jn-or de buurt. oe mämãá-opJerJiane vande compbmentaire functie bedraagt 100m2. r-oretrunct¡às, ñfiö¡6n am-bachtelljke ¡ctiviteiten zijn niet moõefjt.¡ Allo werken, handeringon cn wijzþrngen die nodig of nuttig zijn voor dercali¡¡tþ van dc bestommlng zi.¡n to;geþten voor zov6r ze wat schaal enruimtetijke impact betrefr verãnigbaarlijn met Oe omgevinl

" Het uitbreidsn en herbouwen van hct bcstr¡ndc hoofdgcbouw (met
inbe-g.rip.van brjgebouwen die fysisch één geheer uo*"ïr*i n"t
hoofdgebouw) is toeçstaan vóor zover hiãrbij het urùto ¡olrnn otume
maximum r.000mt bedraagt. Tevens mag maxirnaat oe trelft van de to-tale perceersoppervrakte. wórden inge norñen door o"uor*¡ng ihoofd-gebouw en bijgebouwen).

" De inpran!¡ng u'j zower ú¡tbreiden ars herbouwen houdt rekening metvolgende bepalingen:

' Praatsing ten. opzichte van de zijperceersgrenzen: op 0m / mini-
murn 3rn afstand, met uitzondering van ãe woning'in de Verd-

1.2.1

1.2

wonen: woningen en de hijbehorende uitrusting zoars tuinen, tuinhuis-jes, garages, berging, private spoñ- en hobbyinfrastructuui. ... 
"--"

vtll()tUuí tùrt{_ll,/uot 5i_ Ilt I ltuf ì
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voorste perceels-
I 6m afstand van

de voorste rens.

vanvanng
en maximaandafstanrm op3mummrens:s op uitgoslot*n deel hrij beslissing vån eie Depr"rtatie dcl"

De 'voortuin' is getegen fussen het hoofdgebouw en de rooiliin'

bá ;rl¡lu¡n' is ge-tegen tussen het hoofdgebouw en de zijperceelsgrens

bá zirci,nte¡tuiÃ' is getegen tussen het hoofdgebouw en de achterper-

ceelsgrens.

I 5 s:P,

hoekstraat die op minimum 2m afstand van de perceelsgrens

" Het optrekken, uitbreiden en het herbouwen van bijgebouwen is toe-

gelaten, voor zover de totale oppervlakte van deze bijgebouwen een

maximum van 40 m'Ãiet oversbirr¡dt. Tevens mag maximaal.de helft

van de totale perceelsoppervlakte worden ingenomen door bebouwing

(hoofdgebouw en bijgebouwen)'

" öã infi"nting van ¿ã ougeoouwen bij zowet uitbreiden, herbouwen als

n¡euwbouw ñoudt rekening met volgende bepalingen:
. ln de voortuin: niet toegelaten;
.lndezijtuin:plaatsingtotop3mvandezijperceelsgrens'
. ln de athtertuin: on¡v:et plaatsing op minimum 1 meter van de zij-

en achterperceelsgrenzen' ofwel tot op de zij' en/of ,achterper'
ceelsgrens voor mlaximaal 6m per bijgebouw en maximaal 12m

uoo|. ãll" bijgebouwen samen' Hierbij wordt - indien a.anwezig '
aangeUouwd tegen bestaande scheidingsmuren opgericht op de

perceelsgrens.
. bfr""l pláatsing ten opzichte van de perceelsgrenzen: op mlnl-

mum 1m afstand van de perceelsgrens'

" De maximale hoogte van de bijgebouwen bedraagt 3'5m'

" óe oarvorm is vriJ voor zover rãkening gehouden wordt met de inpas-

dient sitioneerd te worde

mtaabedebouwvan het
de as-metwordtdenehou npnrnrekevoo zovel ggtsdakvorm vrijDe

0m.bedraagtmDe nokhoogteaximalelandschahetn p.srng ar-hdienen tnbouwnva hetrialen hoofdgmatedeenDe vormgeving
endemoeten evingomgenebouwendemet bestaande gtemonie z\n

den metit res-ofheideen contrast)n (doorhet straatbeeld versterke
pect voor de omgeving.

Verordenende voorschriften
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:ing in het landschap en in harmonie met het hoofdgebouw.
" De vormgeving en de materialen van de bijgebouwein dienen in har-

monie te zijn met de bestaande gebouwen en moeten de omgeving en
het straatbeeld versterken (door eenheid of contrast) en oit mät reå-
pect voor de omgeving.

. Maximaal 2oo/o van de niet-bebouwde perceelsoppervlakte kan worden
ingericht met tuinaccommodatie, private öport- en recreatie-
infrastructuur en verhardingen in functie van opritien, tuinpaden en ter-
rassen voor zover de afwatering gebeurt naar de niet verharde delen,
of naar een eigen opvang, of dat er gebruik gemaakt wordt van water-
doorlatende materialen.

" De voortuinstroken worden ingericht als een kwalitatieve overgangs-
ruimte_tussen het openbaar domein en de hoofdfunctie van oe tebou-
wen. De toegang tot het gebouw en de oprit mogen verhard w-orden.
De rest van de voortuinstrook wordt ingericht met groenvoorzieningen.

o Voor de percelen groter of gelijk aan 1000m, grõnzend aan de oude
spoorwegbedding dient op het nieþbebouwde, niet verharde gedeelte
minimaal t hoogstammige boom per 200m, perceelsoppervla-kte aan-
gelegd te worden. Dit groen moet aangebraiht woroen langs de zijde
yan h9t perceel grenzend aan de oude spoorwegberm.. De afsluitingen zijn maximum 2m hoog. ln de rioortuinstrook (voor de
voorste bouwlijn) is de afsluiting maximum 1m hoog. De volgànde af-
sluitingen zijn toegestaan:

' lnheemse en standplaatsgebonden hagen, al dan niet in combina-
tie met een draadafsluiting;

' vnj groeiende inheemse en standplaatsgebonden struikgordel, al
dan niet in combinatie met een draadafsluiting;

: . 
Draadafsluitingen, al dan niet begroeid met kùmplanten.. Ter hoogte van de perceelstoegang i¡n rage poorten toegestaan voor

zover de kleuren en ttet materiaalgebruik zijn afgestemd õp het omge-
vende landschap. Eventuele pilasters hoiendã bij toegångspoorten

onder private sporf- en recreatie-infrastructuur wordt verstaan: een
basketbalzone, een ingebouwde trampoline, barbecue-infrastructuur,

Enkele voorbeelden ter duiding: Stet:

- de perceelsoppervlakte van een perceel bedraagt g20m, dan
hoeven er geen hoogstammige bomen aangeptànt te worden;

- de perceelsoppervlakte bedraagt 1000m, dan dienen er 5
hoogstammige bomen aangeplant te worden;

- de perceelsopperulakte van een perceel bedraagt 1600m, dan
moeten er I hoogstammige bomen aangeptant worden;

- de perceelsopperulakte bedraagt 17g1mz dan moeten er nog
sfeeds 8 hoogstammige bomen aangeplant te worden;

- de perceelsopperulakte van een perceel bedraagt 1g00m, dan
dienen er g hoogstammige bomen aangeptant te worden;

Verordenende voorsc hriften

)
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hebben een oppervlakte van maximum 0,5m2

Verordenende voorschriften
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Spcclfrckc yoor¡chr¡tû.n g.b.t de categorio ,,overlq qroen,,.
rubcetrgorl¡,,orrkqcbicd',

De bestemming als n1r{g^eoleo is gericht op het behoud de bescherming,
het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en ecotogiscnä
waarden in het gebiad;
Het parkgebied moet in zijn staat wo¡den bewaard of zodanig worden inge-
richt dat het zijn ecologische, landschappelijke en sociale fùnctie kan ver-
vullen, hetzij als privé-park, hetzij als openbaar park;
Ecn medegebruik van de parkgebieden voor passieve dagrecreatie is
slechts toelaatbaar voor zover deie de hoofdbestämming niet Ë.ñããat;
Voor zover de ruimtelijke-ecologische draagkracht van het gebied niet
wordt overschredsn, zijn de volgande werken-, handelingen 

"nï¡iging"neveneens toegelaten:

' hgt aanbrengen van kleins_chalige infrastructuur, gericht op de sociale,
educatieve of recreatieve functie van het gebied;-

' het_ aanbrelgon van. kleinschalige infrastrüctuur, gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van hefgebied voor eduðatief of iecreatief
medegebruik;

Het kappen of rooien van bomen, struweren, houtkanten, heggen of hagen
is enkeltoegelaten om veiligheidsredenen of in geval van z¡ãtie o¡e tot a¡
sterven leidt of met het oog op natuurbehoud en-landsctrapsnÀisiãi. 

-

I'lel gebouw mat eon asterisk (aangegeven met indicatieve aanduiding op
het grafisch plan) kan worden herbãstemd naar gebouw uooi*õñ"i,'r"n-
toorfunctþ, toerisme, horeca, nuts- en gemeensãhapsvoozieningãl'"n
musea met respect voor de erfgoedwaarde van de gebouwen;

1.3.1

î.3

a

a

a

a

a

a

vr,.l()f (lüf ltl¡{.tt; J(){-rf 5L llttrlùf ¡
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Activiteiten in het gebied moeten beoordeetd worden op hun veren¡q'

baarheid met hun omgeving wat schaa! en ruimteliike imp99t betreft De

te beschouwen omgeving is afhanketijk van de voorgestelde ingreep'
'O" 

ø"oìorirting vai de v"erenigbaarhe¡¿ zat in de praktiik sterk verschi¡

len.'loor 
werken met een beperkte ruimtetiike impact af een beperkte

schaatzaldebeoordelin'gbeknoptblijven'Grotewerkenofwerkenmet
ø¡ioórøà"n een grote mobiliteitsimpact, waaronder ook de parkeer'

pí"ut""r, zutlen iitgebreider moeten worden beoordeeld'
'oe øeooiraeting gebeurt daor de vergunningverlener. Het aanvraagdos-

Á¡er moet ausâfnanxetiik van de beoogde ingreep de nodige elementen

bevatten om de beoordeling mogeliikle maken' Om deze reden wordt

naar de inrichting van het terrein gevraagd'

Deze infrastructuurwerken kunnen hier in de toekomst noodzakelijk blij-

ken overeenkomstig een streefbeeld voor de N9'

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn.voor de

realisatie van de bestemming zijn-toãgelaten, mits rekening te houden met

de cultuurhistorische en landicñappei¡re waarde en voor zover ze wat

.ðn.""ren ruimtelijke impact betreft, verenigbaar zijn met de omgeving.

Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:
- - 

; 
- 'de relatie met de in de omgeving aanwezige functies.;

. o" organisatie van de toegãng tót de gebouwen en de activiteiten

vanaf de oPenbare weg;
. de organisatie van de parkeervoozieningen;

" J" wij-ze van inrichten van de nielbebouwde oppervlaktes; . .

" à" invloed op de omgeving wat betreft het aantal te venuachten ge-

bruikers, bewoners of bezoekers;

" ¿" invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;

" de inPassing in de omgeving;

" o" mäte waárin en doõr wie ce site zal worden beheerd'

lndezezonezijninfrastructuun¡¡erkenmogelijki.f.v.eenverkeersveilige
r,"iinii.nting u"î d" N9 algemeen en het kruispunt met de Pastoor De

é*åã¡""n ãpecifiek Specifiet<e aandacht dient hierbij wel besteed te wor-

ã"n 
""n 

een inpassing van deze infrastructuur nabij het beschermd mo-

nument'station van Donk' en de parkfunctie van de zone'

a

a

Verordenende voorschriften
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Specifiolre voorschr¡ften m.b.t. de categorie,,liininfrastruc-
tt¡ur"

1.4.1 Artikel 3: zone voor weoenis

o ln dit geb¡ed zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor
de aanleg, het functioneren van de wegenis of alle aanpassingen die nodig
zijn voor de weginfrastructuur en aanhorigheden;

o Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infra-
ctructuren,leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokale dienstwegen
en paden voor n¡et-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

3

7.4

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere ver-
staan: al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer-
en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlich-
ting, de afwatering, de beplantingen, de veiligheidsuitrustingen zoals
stootbanden en hulpposten, de geluidswerende constructies, de par-
kee rpl a atse n lang s autosnelwege n.

Verorcle nencle voorschriften
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